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Abstract
The authority of Bayyinah, i.e. the testimony of two righteous and just
persons, is a jurisprudential necessity; however, there is disagreement about
the basis of the authority of Bayyinah as to whether it is a matter of intent or
proximity to Allah or about the number of witnesses as well as the gender of
witness depending on the nature of dispute. In recent decades, equating the
testimony of two women with the testimony of one man in the verse 282 of
the Sura Al-Baqarah, due to women's forgetfulness and based on some
narratives indicating their rational imperfection, has caused a lot of
controversy. The question arises here as to what is the reason behind the
inequality of testimony of woman and man and how the provisions of the
above-said verse and narratives are justified? Regardless of the contradictive
answer of accepting the testimony of one woman in certain cases, the authors
will say in a descriptive-analytical study, far from unconventional
interpretations: First, in jurisprudential literature, witnessing and testifying
are not considered as rights to cause a defect in women’s rights. Second,
testimony must be about tangible issues and it doesn’t relate to the intellect.
In addition, the narratives containing the rational imperfection are contrary
to verse 282. Therefore, it is necessary to consider the words in the context
of their formation. Considering the evidence in the text of the narratives, the
meaning of intellect is “reminding” and "ability to manage and administer
the affairs which is an adventitious matter and the result of acquiring
knowledge and experience”.
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تحلیل تکلیف حقوقی در نابرابری شهادت و حل آن
براساس تفسیر واژهها در بستر شکلگیری
*

محمد صالحی مازندرانی

دانشیار ،دانشکدۀ حقوق ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت1399/01/27 :؛ تاریخ پذیرش)1399/04/10 :

چكیده
حجیت بینه ،به معنای شهادت دو فرد عادل ،ضرورت فقهی است ،هرچند در خصوص مبنای حجیت بینه در طریقی یاا
تعبدی بودن آن یا تعداد شهود و همچنین جنسیت شاهد با توجه به ماهیت دعوا اختالفنظر وجاود دارد در دهاههاای
اخیر ارزشگذاری شهادت دو زن معادل یک مرد در آیۀ  282بقره بهساب

فراماوشکااری زناان و براساار روایااتی

نقصان عقلی آنان ،محل گفتوگوی زیادی شد سؤال این است که فلسفۀ نابرابری شهادت زن و مرد چیسات و مفااد
آیۀ مذکور و روایات چگونه توجیهپذیرند؟ صرفنظر از جواب نقضای در پاذیرش شاهادت یاک زن در ماواردی ،در
بررسی توصیفی تحلیلی دور از تأویل و تفسیرهای غیرمتعارف خواهیم گفت اوالً :در ادبیاات فقهای تحمال شاهادت و
ادای آن حق تلقی نمیشود تا موج

نقصی در حقوق زن شود؛ ثانیاً :شهادت باید در خصوص امر محسور باشد و به

عقل ارتباطی ندارد ،مضافاً روایات متضمن نقص عقل مغایر آیۀ  282است ازاینرو ضاروری اسات وااگاان در بساتر
شکلگیریاش مورد توجه قرار گیرد با توجه به قرائن موجود در متن روایت مقصود از عقل« ،تذکر» و «قدرت بر تدبیر
و ادارۀ امور است که امری اکتسابی و نتیجۀ کس

دانش و تجربه است

واژگان كلیدی
شهادت زن ،شهادت مرد ،گواهی
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 .1مقدمه
شهادت زن در طول تاریخ ،فراز و نشی های فراوانی به خود دیده است ،در برخی ادیان و
آیینها از جمله آیین یهود ،بهتبع اعتقاد به نابرابری زن و مرد در هویت ،شهادت و ساوگند
زنان فاقد اعتبار بود ولیکن با ظهور اسالم و اعالم صریح بار وحادت وجاودی دو جان
مخالف و همسانی در تعلق حق و تکلیف از جمله پذیرش اصل شهادت زن ،خط بطالنای
بر عقاید ناصواب کشیده شد با این حال در آیۀ  282سورۀ بقره شااهد اخاتالف در میازان
اعتبار شهادت زنان نسبت به مردان در موضوع دین با تعلیل فراموشی «ان تضال احادیهما
فتذکر احداهما االخری» هستیم و در برخی روایات ناظر نیز نقصان عقل باهعناوان فلسافۀ
اختالف ذکر شده است همین امر در طول تاریخ باهخصاوص باا ظهاور پدیادۀ فمینیسام
بهگونهای به یک چالش درون دینی تبدیل شده و مورد مجادله قرار گرفته اسات بار ایان
اسار و در راستای حل آن پژوهش در این زمینه امری ضروری و انکارناپاذیر ماینمایاد
سؤال محوری پژوهش این است که فلسافۀ ناابرابری شاهادت زن و مارد در قارآن کاریم
چیست؟
مفاد روایات ناظر بر نقصان عقل ،با فرض صحت سند ،چگونه توجیهپذیرند؟
در پاسخ به پرسش مذکور به شیوۀ توصیفی و تحلیلی با رویکرد جدید و براسار
تفسیر وااهها در بستر شکلگیری به حل مسئله خواهیم پرداخت هرچند برخی بر این
عقیدهاند ممکن است حکم الهی مبتنی بر حکمتهای خفیهای باشد که برای انسان قابل
درک نباشد و احکام شرع ،فقط تابع امر و نهی شرعی است و ممکن است در شرع
احکامی داشته باشیم که تابع هیچ مصلحت و مفسدۀ ظاهری یا واقعی نباشد ،بلکه آنچه
میتواند مالک باشد ،صرف اعتبار شارع و امر و نهی اوست (عابدی )173 :،1376
بهعبارت دیگر ،احکام الهی از جمله قضایای اولیهای نیستند که از طریق عقل بهتنهایی قابل
درک باشند و همچنین از اموری نیستند که تجربه و ح

به فهم آنها کمک کند مالکات

احکام نیز مانند خود احکام فقط از راه شنیدن کالم مبلغ احکام شناخته میشود ،زیرا قاعدۀ
ضابطهمندی وجود ندارد تا بیانگر احکام و مالکهای آن باشد (مظفر )354 :1386 ،در

تحلیل تکلیف حقوقی در نابرابری شهادت و حل آن براساس تفسیر واژهها در بستر شکلگیری 1079 

مقابل میتوان گفت تمامی احکام شرع تابع مصالح و مفاسدند ،ولیکن اگر از امور تعبدی
باشند ،ممکن است شبهۀ عدم درک مالکات آن توسط عقل باشیم ،ولیکن در امور
غیرتعبدی امکان کشف مالک وجود دارد از آنجا که حجیت شهادت جنبۀ طریقی و
غیرتعبدی دارد و ازاینرو بحث در خصوص فلسفۀ نابرابری شهادت و کشف مالک آن
امکانپذیر است
در خصوص شهادت زن مقاالت مختلفی نگاشته شده اسات ،از جملاه مقالاۀ «گاواهی
زنان» نوشتۀ سید حسین هاشمی در مجلۀ نقد و نظر که نامبرده در تحقیق مذکور باا تمرکاز
بر شهادت زنان در امور کیفری و حل اختالف میزان اعتبار شهادت براسار حق و تکلیف
اشاره کردند همچنین مقالۀ «نگاهی به دیدگاه مفسران در مورد گواهی (شاهادت) زناان در
قرآن» به قلم صادق حسنزاده و احمدرضا حسنخانی که تاالش زیاادی در جماعآوری و
استقصای اقوال مفسران راجع به «ان تضل احداها» و بدون نقد و بررسی مصروف داشاتند
همچنین به مقالۀ خانم فهیمه ملکزاده در خصوص «اعتبار گواهی زناان» مایتاوان اشااره
کرد ،که بیشترین تمرکز ایشان بر پذیرش شهادت زنان در حقاهلل و حقالنار بوده است با
توجه به نکات پیشگفته تمایز و نوآوری تحقیق حاضر با پژوهشهای قابل تقدیر پیشینیان
مشخص میشود
در این پژوهش نخست به توصیف برخی وااگان کلیدی اشاره میکنیم که در شناسایی
فهم موضوع تأثیرگذارند و در مبحث بعدی نیز به بررسی و تحلیل دیدگاههاا در دو حاوزۀ
کتاب و سنت میپردازیم
 .2واژهشناسی
 .2.1شهادت

شهادت در لغت به معانی خبر قاطع ،حضور و مشاهده ،قسم ،اخبار ،اقارار و مارد در راه
خدا آماده اسات (جاوهری1407 ،ق492 :؛ فیروزآباادی1426 ،ق305 :؛ فیاومی1405 ،ق:
 )348برخی لغویین خبار قااطع (جاوهری1407 ،ق494 :؛ فیروزآباادی1407 ،ق )305 :و
برخی دیگر حضور و مشاهده را (جوهری1407 ،ق )494 :معنای اصلی شهادت دانستهاند
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در اصطالح فقیهان شهادت به اخبار همراه با قطع و جزم راجع به وجاود حقای بارای
دیگری از طرف غیر قاضی تعریف شده است (شهید ثانی1413 ،ق153 :؛ نجفی7 :1367 ،؛
خوانساری1405 ،ق)196 :
در فقه از شهادت معتبر با وااۀ بینه نیز تعبیار مایشاود (عالماه حلای1410 ،ق215 :؛
فخرالمحققین )474 :1378 ،که در لغت به معنای داللت واضح و آشکار حسای یاا عقلای
است (راغ

اصفهانی ،بیتا)267 :

برخی معتقدند که شارع بیّنه را تنها بار دو شااهد مارد اطاالق کارده اسات (موساوی
بجنوردی)73 :1374 ،
در شهادت ،شاهد بر حادثهای که آن را با یکی از حوار پنجگاناه ادراک کارده اسات،
گواهی میدهد در این میان استفاده از ح

بینایی و شنوایی از سایر حوار شایعتر اسات

(کاتوزیان)7 :1384 ،
در تفاوت شهادت و روایت میتوان گفت روایت نقل خبری است که راوی از درساتی
آن اطالعی ندارد ،اما در شهادت ،شاهد به اخبار خود یقین حسی دارد
در کتابهای فقهی شیعه دربارۀ شرایط شاهد پنج تا ده شرط بیان شده است که بیشاتر
فقهای شیعه بر شش شرط یعنی عدالت ،بلوغ ،عقل ،در معرض اتهام نبودن ،طهارت مولاد
و ایمان اتفاق نظر دارند ولیکن از مجموع انظار فقیهان اهل سنت ،اعتبار یازده شرط ماورد
اتفاق است (کاشانی1417 ،ق266 :؛ ابنقدامه1975 ،م)61 :
در مادۀ  1313قانون مدنی تنها به ذکر شرایط بلوغ ،عقل ،عدالت ،ایمان و طهارت مولد
بسنده شده است
 .2.2فلسفۀ حكم

فلسفۀ حکم تعبیری نوپیداست که در منابع پیشین از آن به «حکمت حکام» یااد مایشاده
است شاهد این ادعا ،عطف تفسیری فلسفۀ حکم به حکمات حکام (گلیایگاانی1413 ،ق:
 )107و بهکار گرفتن آن در این معناست (صافی گلیایگانی)224 :1385 ،
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حکمت در لغت به معنای اتقان و اِحکام است و در اصطالح مصلحتی است که شارع
در تشریع حکم قصد کرده است (حکیم )310 :1979 ،بهعبارت دیگر ،چیزی است که از
طرف شارع در تشریع حکم دخالت دارد ،بدون اینکه وجود و عدم حکم وابسته به آن
باشد (ایازی )37 :1386 ،همچنین اصطالح «تشریع حکم» گاهی به معنای حکمت حکم
بهکار میرود ،هرچند بیشتر در مقابل «حکمت تشریع» بهکار میرود (موسوی بجنوردی،
 )12 :1419حکمت چرایی جعل حکم از ناحیۀ شارع را بیان میکند نه چرایی کشف
حکم را برای فقیه ازاینرو در فقه امامیه بهصورت محدود و با شرایط سخت برای کشف
حکم بهکار میرود (علیاکبریان)35 :1395 ،
وااگان مناط ،مالک و علت نیز مرتبط و تا حدی مشاابه فلسافۀ حکام هساتند کاه در
کلمات فقها و اصولیان مراد از آنها یک چیز است (مرکز المعجم الفقهی ،ص)820
 .3بررسی دیدگاهها در فلسفۀ نابرابری شهادت
در این مبحث درصددیم تا براسار تعالیم کتاب ،سنت و تعقل ،عمدهترین ماواردی را کاه
ممکن است بهعنوان فلسفۀ نابرابری شهادت زن و مرد محسوب شوند ،مورد مداقاه قارار
دهیم
 .3.1اختالف در ضبط و حافظه

در آیۀ شریفۀ  282سورۀ بقره آمده است « :واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا
رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضلّ احداهما فتذکر احداهما األخری»
یعنی دو نفر از مردانِ (عادل) خود را (بر این حق) شاهد گیرید و اگر دو مرد نبودناد یاک
مرد و دو زن ،از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند انتخاب کنید (و این دو زن
باید با هم شاهد قرار گیرند) تا اگر یکی انحراف یافت دیگری به او یادآوری کند
«ضالل» در لغت به معانی گام شادن ،پنهاان شادن ،ضاایع گشاتن ،گمراهای ،نسایان،
فراموشی و

آمده است (ابنمنظور1408 ،ق )78 :اگرچه برخی مفسران مفهوم «ضیاع» را

ترجیح دادهاند (رشیدرضا1423 ،ق ،)123 :به نظار بیشاتر مفساران وااۀ «تضالّ» باه قریناۀ

  1082پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،17شمارۀ  ،3پاییز 1400

«فتذکر» به معنای غفلت و فراموشی در مقام تعلیل و حکمت جانشینی دو زن بهجای یاک
مرد آمده است (طبرسی1408 ،ق512 :؛ الهیجای288 :1340 ،؛ فخار رازی1412 ،ق114 :؛
طباطبایی434 :1393 ،؛ مکارمشیرازری278 :1376 ،؛ اصفهانی ،بیتا)136 :
از آنجا که سب

ضالل در قرآن مشخص نشده است ،مفسران بر مبنای حدر و گماان

اسباب مختلفی را ذکر کردهاند که در ذیل به برخی از این موارد اشاره میشود
در یکی از تفاسیر آمده است :حکمت آن است اگر یکای از دو زنِ شااهد ،موضاوع را
فراموش کرد و از یاد برد ،دیگری او را یادآوری کند و موضوع را باهخااطر او آورد ،زیارا
زنان بهخاطر عواطف قوی ممکن است تحت تأثیر واقع شاوند و باههنگاام ادای شاهادت
بهسببفراموشی یا جهات دیگر ،مسیر صحیح را طی نکنند ،ازاینرو یکی دیگری را یادآوری
کند البته این احتمال دربارۀ مردان نیز وجود دارد ،ولی در حدی پایینتر (مکاارمشایرازی:
)386 :1376
در بیان دیگر آمده است :گاه این مسئله ریشه در کمآگاهی زن از موضاوع معاامالت و
عقود دارد ،در نتیجه نمیتوان تمام دقایق و ریزهکاریها را بهخاطر سیرد تا باههنگاام ادای
شهادت تمام واقعه را گواهی دهد گااهی نیاز بادینساب

اسات کاه زن طبیعات نارم و

تأثیرپذیری دارد این طبیعت که از آن سخن رفت و در زن وجود دارد و هماۀ حااالت زن
را در برمیگیرد ،با تأثیرناپذیری الزم برای شهادت در زمیناۀ معاامالت و عقاود ناساازگار
است و اینکه خداوند دو زن را بهجای یک مرد قرار داده است ،برای تضمین هماین نکتاه
است (سید قط

335 :1386؛ رشیدرضا1423 ،ق)109 :

ممکن است احساسی و عاطفی بودن زن موج

شود تا نتواند از آنچه به حافظه سیرده

است ،بهخوبی بهرهبرداری کند مسئلۀ ضبط در حافظه و بیان واقاع در شاهادت از اهمیات
خاصی برخوردار است ،زیرا شهادت سه مرحله مختلف دارد:
 1شاهد حادثهای را میبیند؛
 2آن حادثه را به حافظه خود میسیارد؛
 3برای دیگران شرح میدهد
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در هریک از مراحل سه گانۀ مذکور امکان تحریف عمدی یا غیرعمدی حقیقت همیشاه
وجود دارد و شاهد مطالبی را بهطور ناخودآگاه بیان میکند که منطبق با حقیقت نیست ،باه
گفتۀ روانشناسان ،انسان فقط چیزهایی را میبیند که به آنها توجه دارد و به چیزهایی توجه
میکند که از پیش در ذهن خود ساخته است و بااالخره باه نسابت قادرت حافظاۀ خاود
میتواند آنها را ضبط کند و برای دیگران شرح دهد اشتباه در مشااهده و درک ،اشاتباه در
حفظ کردن و اشتباه در بیان ممکن است حقیقت را وارونه جلاوه دهاد درجاۀ صاحت و
صداقت آن بستگی کامل با مدت و زمان ،جن  ،سن و شخصیت گاواه دارناد (آخونادی،
)115 :1376
به اعتقاد برخی روانشناسان ،شرم و حیا و عفت نیز از علل فراموشی است که این امر
در زنان بهویاژه در اماور کیفاری ،بیشاتر از ماردان اسات (جاونر ارشسات266 :1342 ،؛
طباطبایی ،همان)278 :
با توجه به بیشتر بودن عواملی همچون «احساسات و هیجانات ،دیگر شرایط عااطفی و
همچنین «شرم و حیا» در زنان و تأثیر منفی آنهاا بار حافظاه و نقاش حافظاه در شاهادت،
شهادت دو زن معادل یک مرد ارزشیابی شده است
بر این اسار ممکن است لزوم وجود دو زن جنبۀ احتیاطی داشاته باشاد و بارای ایان
است که اگر یکی فراموش کرد ،دیگری او را یادآوری کند و لازوم شااهد احتیااطی بارای
شاهد زن در امور مالی ،دور بودن زنان از امور مالی و بازرگانی در زمان نزول قارآن باوده
است امروزه با توجه به تغییراتی که در بافت زندگی زن و مرد و بهطور کلی اجتماع ایجاد
شده است ،این جهت دیگر محل استناد ندارد و اکنون کاه زناان نیاز وارد مساائل ماالی و
تجاری شدهاند ،نیازی به شاهد احتیاطی وجود ندارد و شاهادت یاک زن همانناد شاهادت
یک مرد باید مورد توجه قرار گیرد (مهرپور)297 :1379 ،
در نقد دیدگاه مذکور میتوان گفت هرچند ممکن است وجه یادشده در تشاریع حکام
مذکور ملحوظ شده باشد ،ولیکن علت تشاریع آن محساوب نمایشاود ازایانرو در ایان
خصوص اگر شهادت و تعداد شاهد در اثبات مورد ادعا موضوعیت داشته باشد ،حتی اگار
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حکمت آن را نفهمیم ،چارهای جز تعبد به نصوص دینی نیست ولیکن با پاذیرش طریقای
بودن شهادت چهبسا ممکن است گاهی قاضی از گفتۀ یاک زن ،بایش از شاهادت ده مارد
عادل علم و اطمینان پیدا کند در این صورت قاضی میتواند باه علام خاویش عمال کناد
(مغنیه1986 ،م)442 :
 .3.2تمایز در امور مشاهدی

ضعف قوۀ بینایی زنان از جمله اماوری اسات کاه در برخای روایاات در خصاوص عادم
پذیرش شهادت زنان به آن تعلیل شده است یکی از مواردی که تصریح باه عادم پاذیرش
شهادت زنان در آن شده است ،مربوط باه رؤیات هاالل مااه اسات کاه براساار روایات
محمدبن سنان از امام رضا(ع)  ،علت عدم پذیرش شهادت زنان در رؤیات هاالل ،ضاعف
دید آنهاست (حر عاملی1418 ،ق)365 :
تحقیقات انجامگرفته در دهههای اخیر نیز بر تفااوت زن و مارد در قاوۀ بیناایی تأکیاد
میکند در تحقیقات انجامگرفته آمده است« :حوزۀ دید زناان از ماردان وسایعتار اسات و
میتوانند اشیای بیشتری را در یک لحظه در حوزۀ دید قرار دهند اما دیاد ماردان تونالوار
است به این معنا که وسعت دید آنها محدودتر است ،اما اشایاء را در فاصالۀ دورتار بهتار
تشخیص میدهند (آلن و بار باراپیش ،بیتا)57 :
این علت هرچند ممکن است در مواردی صادق باشد ،مثل موردی که «مشهود به» از
امور مرتبط با رؤیت از راه دور است ،ولیکن مورد شهادت هماره مرتبط با امور قابل
مشاهده با چشم نیست ،بلکه شامل همۀ امور قابل درک با یکی از حوار پنجگانه است
ازاینرو ممکن است یک خانم نابینا بخواهد نسبت به آنچه لم

کرده و یا شنیده است

شهادت دهد ،دلیل مذکور کارایی ندارد از طرفی امور دیدنی نیز چهبسا ممکن در مرأی و
منظر شاهد بوده و فاصلۀ چندانی با او نداشته باشد تا مشکل رؤیت آنچنانی مطرح شود
مضافاً ،مواردی وجود دارد که با شهادت یک زن قابل اثبات است مثل شهادت قابله در
زنده متولد شدن طفل
ممکن است گفته شود آیه در مقام استشهاد است نه مقام ادای شهادت آیاه مایگویاد

تحلیل تکلیف حقوقی در نابرابری شهادت و حل آن براساس تفسیر واژهها در بستر شکلگیری 1085 

وقتی میخواهید شاهد بگیرید ،این کار را بکنید از کجا معلوم در ادای شهادت هم یک مرد
با دو زن برابر باشد نمیگوید در محکمۀ شهادت یک زن فایدهای ندارد و بایاد دو نفاری
شهادت دهند آیه می گوید شهادت یک زن کافی است ،اگر یکی یادش رفته دیگری باه او
تذکر دهد (محقق داماد)65 :1377 ،
 .3.3دور کردن زنان از مسائل غیر ضرور

مطابق آیۀ شریفۀ  33سورۀ احزاب خطاب به همسران پیامبر(ص) آمده است« :و قارن فای
بیوتکن وال تبرجن تبرّج الجاهلیۀ االولی؛ ای زنان پیامبر شما باید در خانههای خود بیارمید
و مانند زنان جاهلیت اولیه خودنمایی نکنید» حضور زنان برای شهادت و اموری مانناد آن
با امر خانهنشینی مغایرت دارد و به همین سب

شهادت زنان در برخی موارد پذیرفته نشده

یا دارای ارزش کمتری است تا زنان کمتر در این عرصهها حضور یابند
از طرفی در مسئلۀ شهادت که از یک سو ،شاهد برای تحمال و ادای شاهادت بایاد در
اجتماعات حضور پیدا کند ،رفتوآمدهایی به دادگاه داشاته باشاد ،چاهبساا بایاد خاناه و
زندگی خود را ساعاتی یا روزهایی رها کند ،حتی به شهر دیگری مسافرت کند که این امار
عالوهبر سختیهایی که برای زن بهدنبال دارد و در مواردی با حقوق فرزند و شوهر منافات
دارد و با توجه به اقتضای وضعیت جسمانی ،عاطفی و روحی زن و انتظار شارع اساالم از
او ،میتوان گفت شرع مقدر تمایل ندارد که زن با مسائل غیرضروری در اجتمااع درگیار
شود
بر این اسار ،شرع اسالم تالش دارد تا حد امکان از حضور بیسب

زنان در عرصههاا

بکاهد و از تکلیف زن به شهادت امتناع ورزد در مقابل میبینایم در ماورد مساائل خااص
زنان شهادت انفرادی زن را میپذیرد و در امور کیفری و حق بهگونهای دیگر رفتار میکند
از آنجا که در حدود بنای شریعت بر تخفیف است ،بهخصوص حدودی که مربوط به آبرو
و عرض افراد باشد ،و مایل است این جرائم پوشیده بماند ،شیوۀ سختگیرانه را در اثباات
بهکار بسته است پ

عدم پذیرش شهادت زناان در حادود جهات تخفیاف و تساهیل در

مجازات است ،بلکه شرم و حیای زن مانع میشود همانند مرد در مواجهه با اعماال عفاافی
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به آن خیره شود و نگاه دقیق کند و سی

نزد دیگران آن را بازگو نماید از طرفای اجارای

حدود و مجازاتهای آن حقوقاللّه محسوب میشود و تضییعی در حقوق اشخاص بهدنبال
ندارد
مضافاً ،از آنجا که ممکن است زنان تحت تأثیر اکراه ،فری

یا اجبار توساط ماردان باه

دروغ شهادت دهند و در جایی که شهادت کذب آنان ثابت شود ،شاهد حس
مسئولیت کیفری و مدنی سنگینی خواهد بود و اثبات ادعای اکراه و فری

مورد دارای

یا اجباار نیاز باا

مدعی بوده که کاری سنگین است ،ازاینرو عدم پذیرش شهادت زنان باهویاژه در دعااوی
کیفری به مصلحت آنان خواهد بود
به لحاظ میزان تأثیر اراده در تغییر مفاد قوانین و مقررات در یک دساتهبنادی مایتاوان
قوانین را به «موجد حق» و «موجد تکلیف» تقسیم کرد حق توانایی است کاه حقاوق هار
کشور به اشخاص میدهد ،تا از مالی بهطور مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام دادن
کاری را از دیگری بخواهند (کاتوزیان )236 :1384 ،در مقابل تکلیف امری است کاه فارد
ملزم به انجام آن است و هر گاه بر خالفش رفتار نماید به جزایی در خور دچار مایگاردد
تصور حق و تکلیف نسبت به امری در خصوص یک شخص ممکن نیسات ،بلکاه در هار
موردی که قانون ،حقی را برای کسی به رسمیت شناخت ،بهتبع آن تکلیفای بارای دیگاری
ایجاد میشود (امامی )11 :1366 ،از آنجا که ادای شاهادت بار شااهد الزم و امتنااع از آن
حرام است و چهبسا دادگاه میتواند فرد ممتناع را جهات ادای شاهادت احضاار کناد و از
طرفی ویژگیهای اصلی حق همانند قابلیت انتقال و اسقاط در شهادت وجاود نادارد ایان
نتیجه بهدست میآید که شهادت نسبت به شاهد تکلیف و در مورد مشهودله در امور ماالی
حق محسوب میشود ،ازاینرو شبهۀ تبعیض و نابرابری شاهادت زن و مارد باهطاور کلای
مرتفع است
اگرچه مطال

مذکور متضمن بخشی از حقیقت بوده و انکارناپذیر است ،باا ایان حاال

به جهاتی مخدوش بهنظر میرسد ،زیرا:
اوالً :مخاط

آیۀ استنادی تنها همسران پیامبر(ص) هستند و قابلیات تساری باه دیگار
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زنان را ندارد بهعالوه ،سبک و سیاق آیه بیانگر آن است که منظور نهای مطلاق نسابت باه
حضور زنان در اجتماع نیست ،بلکه ممنوعیت فقط بهصورت حضوری همسان باا حضاور
زنان در عصر جاهلیت است
ثانیاً :مفاد غال

مطال

مذکور با مفااد آیاۀ  283ساورۀ بقاره در تعاارض اسات ،زیارا

خداوند براسار آیۀ مذکور شهادت زنان را نهتنها پذیرفته ،بلکه بر آن اسار بهجاای یاک
زن ،باید دو زن به دادگاه بروند و ادای شهادت کنندد بنابراین با تاالش شارع باه کاساتن
حضور زنان در عرصهها مغایرت دارد
ثالثاً :در برخی جرائم حدی و منافی عفت مثل زنای موجا

رجام ،شاهادت زناان باه

ضمیمۀ مردان پذیرفته شده و شهادت دو زن بهمنزلۀ یک شاهد تلقی شده است
 .3.4تمایز در امور ادراکی

در مجموع  23حدیث در خصوص نقص عقلی زنان وارد شاده کاه  12حادیث در مناابع
حدیثی شیعه و بقیه در کت

اهل سنت موجود است که در ذیل به برخی از ایان احادیاث

اشاره میشود
« 1االمام العسکری فی تفسیره عن امیرالمؤمنین(ع) فی قولاه تعاالی (أن تضال فتاذکر
احدهما االخری) قال :اذا ضلت احداهما عن الشهادۀ فنسیتها ذکرت احادهما األخاری بهاا
فاستقامتا فی اداء الشهادۀ عنداهلل شهادۀ امرأتین بشهادۀ رجل لنقصان عقاولهن و دیانهن ثام
قال :معاشر النساء خلقتن ناقصات العقول فاحترزن من الغلط فی الشاهادات» (حار عااملی،
)334
شما زنان در ادای شهادت محکم باشاید کاه نازد خداوناد شاهادت دو زن باه انادازۀ
شهادت یک مرد است بهخاطر نقصان در اندیشه و دینشان
 2رسولاهلل(ص)« :ما رأیت من ضعیفات الدین و ناقصاات العقاول أسال

لاذی لا ّ

منکن» (شیخ صدوق1406 ،ق )390 :ندیدم سست دیناان و کامخاردان تیزتار از شاما در
ربودن عقل خردمندان
 3امام علی(ع) در خطبۀ  80می فرمایاد« :معاشار الناار ،ن النسااء ناواقص االیماان،
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نواقص الحظوظ ،نواقص العقول

و أما نقصان عقولهن فشاهادۀ مارأتین کشاهادۀ الرجال

الواحد» ای مردم! همانا زنان در مقایسه با ماردان در ایماان و بهارهوری از اماوال و عقال
متفاوتاند اما تفاوت عقلشان با مردان بدان جهت که شهادت دو زن برابار شاهادت یاک
مرد است
همانگونهکه ذکر شد ،هرچند در خصوص نقصان اندیشۀ زن نسابت باه مارد روایاات
مختلفی ذکر شده اسات ،عمادۀ مباحاث در خصاوص کاالم اماام علای(ع) در خطباۀ 80
نهجالبالغه متمرکز شده است
ممکن است گفته شود :خطبۀ ماذکور فاقاد ساند روایای اسات و حتای در بررسایهاای
بهعملآمده در روایات مشابه این کالم مؤید به روایتی یافت نمیشود که سند صحیح داشاته و
متضمن معنای فراز نخست خطبۀ  80باشد تنها در دو روایت عبارتی از این خطبه بادون ذکار
علت اشاره شده است در روایت امتحان االوصیاء آمده است« :حکومت را به دست زنانی کاه
کمعقل و کمبهره بودند تسلیم کنند » (مجلسی1418 ،ق ،ج  )91 :42در سند روایت ابوعبداله
جعفر بن احمد وجود دارد که مجهول است و لذا روایت مذکور از این نظر مشکل دارد
ولیکن احتمال مذکور به دالیلی مخدوش است ،زیرا اوالً :مؤلف این کتاب از سخنوران
عرب و بزردترین ادیبان زمان خود بوده و خود حدیثشانار و عصار او نزدیاک عصار
ائمه(ع) بوده است و از طرفی این کتاب تلقی به قبول واقع شده و تا سال  670بحثی راجع
سند نهجالبالغه مطرح نبوده و اولین بار ابنخلکان در سال  670بحث اسناد نهاجالبالغاه را
مطرح کرده است (حسینی خطی 1405 ،ق)100 :؛
ثانیاً ً:روایات مختلفی وجود دارد که متضمن همین معنی بوده و در آن به علت نابرابری
شهادت زن و مرد نیز تصریح شده و باهعاالوه برخای از آن روایاات از نظار ساندی نیاز
صحیحاند
در برخی نوشتهها جمالت مذکور بهعلت مخالفت با منطق قرآن غیرقابال قباول اعاالم
شده است ،بدینسب

کاه در آیاات متعاددی از جملاه آیاات  12حجارات 6 ،زمار و 14

مؤمنون زن و مرد با یک نگاه مالحظه شدهاند (صانعی ،بیتا)74 :
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در مقابل بیشتر اندیشمندان اسالمی صادور جماالت ماذکوره در خطباۀ  80را از اماام
علی(ع) با نگرشهای متفاوتی پذیرفتهاند که دیدگاههای این اندیشمندان در دو دسته قابال
بررسی است
 .3.4.1پذیرش ظاهر بهصورت مطلق
گروهی از اندیشمندان اسالمی با اعتقاد به صحت روایات برتاری عقلای ماردان را قطعای
(حسینی تهرانی1404 ،ق )205 :و قائل به نقص عقلی زنان (ابنعربای )48 :1972 ،باوده و
سسترأی بودن آنها را مسلم دانستهاند (غزالی1406 ،ق )95 :بر این اساار مطاابق ظااهر
روایات و کالم امام علی(ع) کمالپاذیری و وجاود ارزشهاای واالی انساانی زن را انکاار
کردهاند؛ در فرازی از شرح نهجالبالغه ابنمیثم آمده است« :ازآنرو که حادثۀ جمل و کشتار
مسلمانان به رأی یک زن برمیگردد امام علی(ع) خواست ساحتهای نقصان زنان را بیاان
دارد نقصان عقل زنان به یکی از دو عامل مرتبط است :یکای باهدلیال کاساتی اساتعداد و
طبیعت آنان و قصورشان از پذیرش عقل و دیگر به جهت معاشرت اندک آنها با اهل دانش
(ابنمیثم ،بیتا)223 :
شیخ محمد عبده مینویسد« :گویا خداوند آنان را به تدبیر منزل و خانهنشاینی مخاتص
کرده و منزل محیطی محدود است که با شوهرانشان سروکار دارند بنابراین خداوناد عقلای
به اندازه نیاز در آنان نهاد و چون شریعت برابر فطرت است لاذا زناان در شاهادت و ار
برابر مردان نیستند (نهجالبالغهخطبه )129 : ،80
و لیکن اشکال اساسی بر این نظر آن است که از جمله شرایط صاحت شاهادت ،عقال
است ،اگر کسی عقلش ناقص باشد ،مثل صغار هرچند متعدد باشند ،اصالً شهادت او قابال
پذیرش نیست و لذا چگونه ممکن اسات ایان نقیصاه را بتاوان باا انضامام شاهادت یاک
ناقص العقل دیگر جبران کرد از طرفی در امور دیگاری همانناد رأی و بیعات همساانی و
برابری میان زنان و مردان وجود دارد و از اینجا میتوان ایان نتیجاه را باهدسات آورد کاه
منظور از نقص عقل به مفهوم ظاهری و عامیانۀ آن نیست
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 .3.4.2توجیه و تأویل روایات ناظر بر نقصان عقلی
گروهی از اندیشمندان با پذیرش صدور برخی روایات و صدور کاالم از اماام علای(ع) از
یک سو و با تأکید بر کرامت و منزلت زن و تنافی ظاهر آن روایاات باا جایگااه و منزلات
حقیقی زن ،به توجیه و تأویل ظاهر آن پرداخته و در این خصاوص باه چناد امار تمساک
جستهاند
 .3.4.2.1اشاره به حادثه و موضوع خاص
گاهی حادثه یا موضوعی ،در اثر یک سلسله عوامل تاریخی ،زماان ،مکاان ،افاراد ،شارایط،
علل و اسباب آن ،ستایش یا نکوهش میشود و معنای ستایش یا نکوهش بعضی حواد

و

یا امور جنبی یک حادثه این نیست که اصال طبیعات آن شایء قابال ساتایش یاا مساتحق
نکوهش باشد ،بلکه احتمال دارد زمینۀ خاصی سب

این نکوهش یاا ساتایش شاده اسات

بخشی از نکوهشهای نهجالبالغه راجع به زن ،ظاهراً به جریان جنا

جمال برمایگاردد

همانگونهکه از بصره و کوفه نیز در این زمینه نکوهش شده است ،باا اینکاه بصاره رجاال
علمی فراوانی تربیت کرده و کوفه مردان مبارز و کمنظیری را تقدیم اسالم کرده است
بر این اسار ،قضایای تاریخی در یک مقطع حسار زمینهساز ستایش یاا نکاوهش را
فراهم میکند و با گذشت آن مقطع زمینۀ مدح و ذم نیاز منتفای مایشاود روایتای کاه در
نهجالبالغه آمده است ،بهعنوان یک قضیۀ حقیقیه نیست ،تقریباً نظیر قضیۀ شخصیه یا قضاۀ
خارجیه است اصل قضیه این است که عایشه این جن
در جریان جن

را به راه انداخت بعاد از اینکاه

جمل عایشه سوار بر شتر و طلحه و زبیر را هم تحریک کرد و خاونهاای

فراوانی ریخته شد و سرانجام شکست خورد ،امیرالمؤمنین(ع) این ساخنان را بیاان فرماود
(جوادی آملی)368-370 :1371 ،
و لذا حدیث نقصان عقل به معنای موجبۀ جزئیه است که به فرد خااص اشااره دارد و
اگر هم آن را استدالل کلی بدان،یم چهبسا منظور زنان بیایمان باشد (دشتی ،خطبۀ )60
به هر حال آیا می توان گفت روایاتی که در نکوهش زنان آمده و احادیثی که در پرهیاز
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از مشورت با آنها وارد شده و ادلهای که در نارسایی عقول آنان رسیده است ،اطالق دارد و
همۀ زنان دانشمند و محققان را نیز شامل میشاود و موضاوع آن ادۀ ذات زن از حیاث زن
بودن است؟ با توجه به غیرقابل پذیرش باودن نتیجاۀ ماذکور مایتاوان گفات بسایاری از
گزارههای نهجالبالغه گزارههای حقیقیه نیستند ،یعنی موضوع آن ماهیت و ذات زن نیسات،
بلکه قضایای خارجیه است ،یعنی حضرت از وضعیت زن موجود در جامعه سخن میگوید
و حضرت می خواهند بفرمایند زن در جامعه چنین است و ماردان و زناان را توجاه دهناد
چگونه زن از جایگاه حقیقی خویش تنزل کرده است
مطابق این نظر ،تاریخ هر حادثه و پدیاده از چگاونگی وقاوع آن خبار مایدهاد و باه
شناسنامه ای ماند که آیندگان را از هویت آن باخبر میسازد ،سنت نیز گاه تاریخبردار است
هر حدیث از پ

نیازی و در پاسخ پرسشی و در مقام تبیین حقیقتی و گاه بارای وضاعیت

ویژهای صادر شده است و به تعبیر دیگر ،شأن نزولی دارد کاه دانساتنش بارای فهام بهتار
حدیث سودمند است ،ازاینرو این امر موج

میشاود تاا قابلیات تعمایم و تساری مفااد

اینگونه خبرها از بین برود و صرفاً به همان مورد خاص قابل تطبیق شود (مهریزی:1380 ،
)123
در نقد دیدگاه مذکور ،با آنکه نگاه به جنبههای عینی و خارجی قضیه ،مایتاوان گفات
بعید است تنها عایشه بهسب

نقشی که در جن

جمل داشته مصداق چنین احکامی باشاد،

زیرا آنچه در متن کالم امام(ع) آمده است ،به صیغۀ جمع است و اگر منظور امام فقط فارد
خاصی باشد ،چنین تعبیر عاامی از معصاوم(ع) از دور باوده و سااحت مقدساش از ارائاۀ
تحلیل شخصیت یک فرد بهصورت جمع مباری اسات و باا تفسایر ماذکور کاالم دیگار
حضرت که در مورد عایشه فرمودند« :اما فالنه فادرکها رأی النساء (نهجالبالغاه ،ناماۀ ،)14
توجیهپذیر نیست
مضافاً :روایات صحیحۀ دیگری به همین مضمون داریم که در کتابهای مختلف روایی
نقل شدند و بیگمان نمیتوان آنها را مارتبط باه جریاان خااص و شاخص خاصای کارد،
ازاینرو این توجیه نمیتواند مضامین آن روایات را پوشش دهد
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 .3.5تفسیر واژهها در بستر شكلگیری

وااهها باید در بستر شکل گیری و زمان خود قرار گیرند و بعد تفسیر شاوند وااۀ عقال در
احادیث و روایات معانی گوناگونی دارد شیخ حار عااملی ساه کااربرد عقال را در کاالم
دانشمندان و حکما و روایات بیان میکند :نیروی درک خیر و شر ،ملکۀ درونی که انسان را
به گزینش خوبیها و رها کردن بدیها فرا میخواند و تعقل و دانش (حر عااملی1418 ،ق:
)208
با مالحظۀ روایات مشخص میشود که عقل در لسان روایی در موارد مختلفای باهکاار
گرفته شد گاهی عقل در برابر جهل و نادانی و گاهی به معنای عقل تجربی در روایتای از
امام علی(ع) آمده است:
«العقل عقالن ،عقل الطبع و عقل التجربه و کالهما یؤدی لی المنفعۀ (مجلسی1418 ،ق:
)76؛ یعنی عقل بر دو قسم است :عقل طبیعی و خدادادی و عقل تجربی که هار دوی آنهاا
سودبخش است
همچنین از امام صادق(ع) روایت شده است« :التجارۀ تزیدالعقل ترک التجارۀ یانقص
العقل (حر عاملی1418 ،ق)5 :؛ تجارت عقل (معاش) را زیاد می کند و تارک تجاارت نیاز
باعث نقصان عقل میگردد
با تدقیق در متون روایی مختلف به قراینی برخورد میکنیم که مقصود از عقال ،معناایی
نیست که امروزه از آن میفهیم ،یعنی عقل نظری ،و لذا حمل وااۀ عقل در کالم امام(ع) به
عقل نظری صرفاً مبتنی بر ان

ما با این مفهوم است و حال اینکه در روایت ماورد بحاث،

عقل به معنای «تذکر» و «قدرت بر تدبیر و ادارۀ امور (عقل عملی) است که امری اکتساابی
و نتیجۀ ممارست و کس

دانش و تجربه است و این غیر از عقل نظری است که خداوناد

به بعضی داده است بر این اسار میتوان ارتباط میان عقل و حافظاه را در کاالم اماام(ع)
دریافت حافظه بخشی از آگااهی عقلای اسات کاه آدمای آن را باهدسات آورده اسات و
بدینسب

حافظۀ مردم بهجهت تفاوت اموری که به آنها اهتمام ورزیده و به آنهاا پرداختاه

است ،فرق دارد (آصفی : 1384 ،ش )96 :42
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مضافاً ،مطابق متن روایت ارزشگذاری شهادت زن براسار نقص عقل صورت گرفتاه
است ،از آنجا که شهادت به عقل ارتباطی ندارد و اصالً شهادت به معقول صحیح نیسات و
شهادت فقط باید راجع به امر محسور باشد (مطهری ،)187 :1353 ،اگر بخواهیم به ظاهر
لفظ عقل تمسک کنیم دو راه وجود دارد:
 1گفته شود منظور از عقل در روایات مورد بحث ،عقل نظری است ،یعنی زن نسبت به
عقل نظری از مرد ضعیفتر است در این حالت گفته میشود عقل نظری موج

شارافت

نیست ،زیرا ارزش عقل نظری محض ،جز چیدن واحدهایی که صحیح فرض شاده اسات،
چیز دیگری نیست و به همین سب

قدرت ورود به حوزۀ ارزشها را نادارد عقال نظاری

کاری با واقعیات فینفسه ندارد و در مقابل زن و مرد ،در حوزۀ عقل عملی مساویاند
عقل عملی هریک از نیروهای فعال درون بشری را مانند عقل نظری ،وجادان ،حادر،
استشمام واقعیات ،اراده ،تجسیم و اندیشه هماهن

میسازد و همۀ آنهاا را در وصاول باه

واقعیات و بایستگیها و شایستگیها بسیج میکند (جعفری)294 :1374 ،
 2یا گفته شود منظور عقل مدیریتی و اجتماعی است ،در تقسیم مسئولیت ،مردان برای
مدیریت به عقل ،سیاست و تدبیر امور نیاز دارند ازاینرو خداوند اندیشۀ افزونتر به آناان
عنایت کرد و لذا یک فضیلت زائده محسوب میشود و زنان با توجه به نقاش اصالی آناان
که خداوند در نهادشاان قارار داده مانناد فرزنادآوری ،تربیات و پارورش فرزنادان ،گارم
نگهداشتن محیط منزل و از احساسات و عواطف افزونتری نسبت به مردان برخوردارند
عالمه طباطبایی در این خصوص مینویسد« :زندگی زن احساسی و عاطفی است ولای
حیات و زندگی مردان تعقلی است به همین سب

میان وظایف و تکاالیف اجتمااعی زن و

مرد تفاوت است این تفاوت مسئولیتها با تفاوت روحای آناان مارتبط اسات کاه هماان
تفاوت زن و مرد در تعقل و احساسات است ازایانرو ،والیات ،قضااوت و جنا

را باه

مردان اختصاص دادهاند ،زیرا این امور نیاز به تعقال و حیاات تعقلای دارد ولای حضاانت
فرزندان و تربیت آنان و تدبیر امور خانه را به عهدۀ زنان گذاشتهاند چون این امور نیااز باه
احساسات و عواطف فراوان دارند» (طباطبایی)217 :1393 ،
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در جای دیگر مینویسد« :از آنجا که مرد از نظر تعقل بر زن برتاری دارد ،در امار ار
چنین تفاوت پدید آمده است ،البته این فضیلت و کرامتی را باهدنباال نادارد و صارفاً یاک
برتری دنیایی است و آن فضیلتی که ریشۀ کرامت است و اسالم به آن توجه دارد تنها تقاوا
است و ب  ،در هر که و هر کجا باشد» (طباطبایی)217 :1393 ،
بر این اسار ،زن و مرد به لحاظ استعداد و عقل همانندی بسایار دارناد اماا در رشاد
عقالنی یا بهکارگیری نیروی عقال ،زناان همساطح ماردان نیساتند ،زیارا شادت عاطفاه و
احساساتی بودن ،زمینۀ شکوفایی عقل را در زنان محدود میسازد
 .4نتیجهگیری
 1اصل اولی در شهادت به لحاظ ظنی بودن مفادش و همچنین اصل ثاانوی در خصاوص
قضا و شهادات بهدلیل مخالفت مفاد شهادت با اصل برائت ذمۀ مشهود علیه نسبت به حاق
یا دین بر عدم حجیت است
 2تمامی ادلۀ لفظی در ابواب احکام ،موضوعات ،قضا و شهادات شامل زن و مرد شده
و در هیچ آیه و روایتی شهادت زن بهطور کلی نفی نشده است بررسی انجامگرفته مبین آن
است که شهادت زن در برخی موارد بهصاورت انضامامی و در برخای ماوارد باهصاورت
استقاللی حتی با ادای یک شاهد نیز پذیرفته است ،مثل شهادت قابله بر زنده متولاد شادن
طفل یا شهادت بر بکارت و همچنین شهادت بر وصیت
 3مجموع ادلۀ مذکور در منابع فقهی بیانگر آن است که تحمل شهادت ،بهخصوص
ادای آن مطابق واقع ،برای شاهد ایجاد تکلیف میکند و از این رهگذر حقی برای او ایجاد
نمیشود تا نابرابری شهادت در مواردی موج

تنقیص شخصیت زن شود

 4نابرابری شهادت زن و مرد در موضوع قرض و دین مطابق تعلیل مذکور در آیۀ 282
سورۀ بقره از جنبۀ احتیاطی برخوردار است و به لحاظ عدم اباتالی آنهاا باه اماور ماذکور
فلسفۀ آن میتواند ضعف نسبی حافظۀ زن باشد
 5روایات ناظر بر نقصان عقلی زنان در برخی روایات ،اوالً مغایر با تعلیال ماذکور در
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آیۀ  282سورۀ بقره است و ثانیاً بر فرض پذیرش ،نقص عقل مذکور را باید براسار وااهها
در فرهن

صدور روایات مطالعه کرد در فرهن

روایی ،عقل یا در برابر جهل بهکار رفتاه

یا به مفهوم عقل تجربی است و در برخی موارد به معنای «تذکر» و «قدرت بر تدبیر و ادارۀ
امور (عقل عملی) بهکار رفته است که امری اکتسابی و نتیجۀ ممارسات و کسا

داناش و

تجربه است و این امر نیز نمیتواند وجه ممیزۀ شخصی بر شخص دیگر تلقی شود
 6اگر در ادلۀ اثبات دعوا قائل به طریقی بودن آنها شویم ،آنگوناه کاه برخای فقیهاان
بدان تصریح کردهاند ،در این صورت آنچه مهم مینماید ،اقنااع وجادان قاضای اسات کاه
ممکن است چهبسا با شهادت یک زن حاصل شود؛ همانگونهکه ممکن اسات باا شاهادت
چند مرد هم بهدست نیاید
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